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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Правильне визначення місця і

ролі державної промислової політи$
ки як на регіональному, так і на дер$
жавному рівнях на сучасному етапі
є однією з важливих умов приско$
рення економічного зростання і
підвищення соціального добробуту
українського народу. При цьому
роль самої держави в процесі рефор$
мування промислових підприємств
зводитися до здійснення комплексу
заходів, здатних прискорити адапта$
цию виробництва до ринкового сере$
довища.

Проблеми формування системи
державного управління економічни$
ми процесами в Україні досліджува$
лися в наукових працях багатьох
вітчизняних науковців: О. Амоши,
С. Білої, В. Бодрова, В. Геєця, З. Ге$
расимчука, Л. Головко, М. Диби,
Л. Дідківської, О. Комякова, М. Іва$
нова, М. Чумаченка та ін. Проте
швидкі зміни в економічній ситуації
та політична нестабільність вимага$
ють подальшого вдосконалення ме$
ханізму державного управління та
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адаптації сучасної економічної, в т.ч.
промислової політики держави до
вимог сьогодення.

На підставі теоретичного уза$
гальнення змісту та значення дер$
жавного управління в соціально$
економічному розвитку країни роз$
робити пропозиції щодо вдоскона$
лення державної промислової по$
літики на регіональному рівні, пере$
дусім легкої промисловості.

Найважливішою умовою еконо$
мічного росту підприємств легкої
промисловості є підвищення конку$
рентоспроможності виробництва на
основі його реконструкції, технічно$
го переозброєння, удосконалювання
технологічних процесів створення й
використання принципово нових
технологій.

Більшість підприємств галузі
мають потребу в заміні застаріло$
го обладнання й технологій. Ними
розроблені бізнес$плани інвестиц$
ійних проектів технічного переоз$
броєння виробництва, однак, недо$
статність власних коштів у
більшості підприємств галузі не дає

їм можливості фінансувати дані
проекти самостійно, а кредитні ре$
сурси банків виявляються занадто
дорогими.

У даній ситуації підприємствам
необхідна фінансова підтримка об$
ласних структур, найбільш ефектив$
ною формою яких є часткова оплата
відсотків по кредитах, виданих бан$
ками області.

Іншим напрямком використання
пільгового кредитування може ста$
ти поповнення оборотних коштів
підприємств легкої промисловості.

Багато підприємств галузі відчу$
вають потребу в збільшенні оборот$
ного капіталу, а для деяких дана про$
блема стоїть більш гостро, ніж по$
треба технічного переозброєння ви$
робництва. У сформованих умовах
надання кредитів банками області із
частковою оплатою відсотків з
коштів обласного бюджету значно
послабить існуючу напруженість
фінансового стану підприємств,
дасть істотний ріст обсягів вироб$
ництва, прибутку й, відповідно,
збільшить відрахування підприємств
у бюджети всіх рівнів, а також доз$
волить зберегти й розширити робочі
місця на підприємствах галузі. Згідно
з представленими бізнес$планами і
прогнозами розвитку підприємств на
компенсацію процентної ставки по
кредитах необхідні кошти з обласно$
го бюджету.

Як уже було зазначено, однією з
істотних проблем є необхідність за$
безпечення об'єктів соціальної сфе$
ри, що перебувають на балансі
підприємств текстильної й легкої
промисловості.

Основою пропонованих заходів
щодо підтримки й розвитку підпри$
ємств легкої промисловості Запор$
ізької області є проведення на облас$
ному рівні політики підтримки місце$
вого виробника. Ця політика повин$
на бути спрямована, у першу чергу,
на розвиток внутрішньо обласної
кооперації між промисловими під$
приємствами, споживачами й під$
приємствами легкої промисловості
Запорізької області. У зв'язку із чим
відновлення й розвиток торговель$
ної мережі підприємств легкої про$
мисловості на регіональному ринку
є першочерговим завданням.

Зокрема, необхідно розробити
систему стимулювання торгівлі по
реалізації конкурентоздатної про$
дукції підприємств легкої промисло$
вості області, яка б містила в собі:

— пільгову орендну плату;
— виділення пільгових кредитів

під поповнення оборотних коштів.
Одним з механізмів просування

продукції легкої промисловості, ви$
робленої в Запорізькій області, на
внутрішньому й зовнішньому ринку
є створення під егідою регіонально$
го торгового дому мережі філій у
найбільш розвинутих містах, на при$
леглих трасах й автомагістралях об$
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ласті для розміщення відповідних
торговельних точок також необхід$
не виділення в оренду площ у розмірі
1200 м2 на пільгових умовах.

Для багатьох підприємств галузі
створення власних маркетингових
відділів пов'язане зі значними фінан$
совими витратами, а також із про$
блемами недостачі висококваліфіко$
ваних фахівців даного профілю. У
цьому зв'язку необхідна організація
спеціального виставково$маркетин$
гового центру підприємств галузі, у
завдання якого будуть входити:

— проведення маркетингових
досліджень;

— підготовка й проведення регу$
лярних тематичних виставок для
представників підприємств, що є
споживачами спецодягу, директорів
магазинів і власників торговельних
точок, а також рядових споживачів;

— формування замовлень для
конкретного оптового споживача;

— проведення рекламних кам$
паній у регіональні й міжрегіональ$
них ЗМІ, а також інформаційних і
комп'ютерних мережах;

— вивчення попиту в інших регі$
онах;

— проведення виставок і семі$
нарів у сусідніх регіонах.

Створення єдиної системи мар$
кетингу дозволить мінімізувати ви$
трати підприємств по вивченню рин$
ку й реклами своєї продукції й,
відповідно, значно підвищить ефек$
тивність просування товарів від ви$
робника до споживача.

Щорічне формування обласного
замовлення необхідно як з метою
підтримки підприємств, так і з метою
забезпечення соціально незахище$
них верств населення й бюджетних
організацій області товарами легкої
промисловості.

З метою розміщення замовлень
робочого одягу серед промислових
підприємств Запорізької області не$
обхідно вчасно забезпечити підприє$
мства легкої промисловості області
інформацією про обсяги й номенкла$
туру замовлень й інших умов прове$
дення конкурсів по розміщенню об$
ласного замовлення.

Одним з найбільш ефективних
шляхів просування продукції під$
приємств легкої промисловості на
регіональному й загальноукраїнсь$
кому ринках є розвиток виставково$
ярмарковой діяльності. У цей час на$
зріла необхідність переходу від
участі підприємств в окремих разо$
вих виставочних заходах до форму$
вання системи выставочно$ярмароч$
ной діяльності підприємств галузі,
основними напрямками якої є:

— організація постійно діючого
виставки$ярмарку на базі рекламно$
маркетингового центра;

— регулярне проведення район$
них, міських, обласних і регіональ$
них спеціалізованих ярмарок$виста$
вок.

З метою інформаційного забез$
печення підприємств області й рек$
лами продукцією легкої промисло$
вості необхідно ширше використати
можливості засобів масової інфор$
мації, у тому числі електронних.

Основними напрямами роботи в
даній області є:

— розробка інформаційно$рек$
ламного сайту інтернет;

— створення банку інформацій$
них даних підприємств легкої про$
мисловості не тільки Запорізької
області, але й усього регіону для
відновлення зв'язків між підприєм$
ствами й обміну на взаємовигідних
умовах новими технологіями, незат$
ребуваним устаткуванням, матеріа$
лами, продукцією;

— підготовка циклу телевізійних
передач, присвячених підприємствам
галузі, надання для їхньої демонст$
рації безкоштовного ефірного часу
на Державних телеканалах регуляр$
но два рази на місяць;

— публікація інформаційно$рек$
ламних матеріалів у регіональних
засобах масової інформації;

— оренда по пільгових тарифах і
розміщення рекламних щитів на ву$
лицях міста.

Питання підвищення якості й
конкурентоздатності виробленої
продукції є ключовими в процесі
формування й розвитку економічно$
го потенціалу галузі. Загальновідо$
мо, що саме ставка на якість і техні$
чний прогрес дозволили передовим
країнам перебороти економічні кри$
зи. Ніхто не стане інвестувати вироб$
ництво, якщо немає впевненості в
здатності виробника забезпечити
стабільна якість продукції. Основни$
ми напрямками по підвищенню якос$
ті й конкурентоздатності продукції,
які повинні зважуватися на регіо$
нальному рівні, є:

— інвестиційна політика, спря$
мована на технічне переозброєння
виробничої бази;

— створення єдиної інформацій$
но$методичної бази менеджменту
якості;

— розвиток системи добро$
вільної й обов'язкової сертифікації;

— підготовка фахівців, що зай$
маються питаннями якості;

— впровадження міжнародних
стандартів ПСО 9000, ПСО 1400 і т. д.;

— застосування сучасних техно$
логій керування якістю заходу щодо
захисту споживачів від продукції й
послуг низької якості.

Необхідно відзначити, що пи$
танням підвищення якості й конку$
рентноздатності продукції  на
підприємствах галузі приділяється
певна увага. Практично всі підприє$
мства легкої промисловості прове$
ли роботи по підготовці й прове$
денні сертифікації продукції на
відповідність вітчизняним стандар$
там, зокрема  відкриті акціонерні
товариства "Виробничо$торговель$

не швейне підприємство "Елегант",
"Виробничо$торгівельна фірма
"Селена", "Бердянська трикотажна
фабрика", ЗАТ "Токмацька швейна
фабрика", ЗАТ "Надія", проведена
сертифікація окремих виробництв
відповідно до міжнародних стан$
дартів НСО серії 9000. У той же час
із боку деяких підприємств мають
місце порушення обов'язкових ви$
мог державних стандартів, правил
сертифікації, метрологічних пра$
вил і норм і т.д.

Основними напрямками в роботі
з підвищення якості продукції під$
приємств легкої промисловості по$
винні стати пропаганда ідей якості,
стимулювання підвищення якості
продукції й послуг, створення умов
для широкого впровадження на
підприємствах систем і прогресивних
методів менеджменту якості.

Для втілення цих ідей необхідне
формування безперервної системи
утворення й підготовки кадрів, роз$
виток мережі квалифчцированных
консалтингових організацій для на$
дання допомоги підприємствам при
впровадженні систем якості, вироб$
лення правових механізмів, що доз$
воляють здійснювати економічну
підтримку підприємств, що мають
сертифіковану систему якості.

Механізм реалізації регіональ$
ної концепції в області якості, кон$
курентоздатності й захисту прав
споживачів повинен бути закладений
у місцевих законодавчих норматив$
них актах й обласних програмах.

Відродження комплексної сис$
теми керування якістю продукції
дозволить підвищити рівень якості,
конкурентоздатність на внутрішнь$
ому й світовому товарному ринках,
збільшити обсяги виробництва то$
варів для різних верств і груп насе$
лення.

Для зміцнення позицій регіо$
нальних товаровиробників про$
дукції легкої промисловості на
внутрішньому ринку необхідне
вдосконалювання роботи правових
органів по усуненню торгівлі
імпортним одягом і взуттям, що не
відповідає російським санітарно$
гігієничним нормам, і фінансовими
порушеннями при закупівлі шкіря$
ної  сировини й інших видів
сільської продукцій.

Потрібно підсилити контроль
на товарних ринках і місцях вулич$
ної торгівлі з метою запобігання
випадків торгівлі одягом і взуттям
без належної сертифікації товарів
і не відповідним російським сані$
тарно$гіг ієнічним стандартам.
Особливо це стосується дитячого
одягу, що не відповідає санітарно$
екологічним вимогам. Реалізація
цих мір важлива не тільки з погля$
ду охорони здоров'я населення, але
і як діючий нетарифний спосіб за$
хисту вітчизняних товаровироб$
ників від низькоякісної продукції



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

101www.economy.in.ua

конкурентів.
Основою кадрової політики

підприємств легкої промисловості
є  перепідготовка управлінських
кадрів. Однак цей напрямок підви$
щення кваліфікації не одержав ши$
рокого розповсюдження серед
працівників підприємств цієї га$
лузі. Підприємствам необхідно ак$
тивніше включатися в рішення да$
них питань. Проблема підготовки
й підвищення кваліфікації менед$
жерів вищої й середньої ланки є
особливо актуальною в нових умо$
вах господарювання.  У цьому
зв'язку слід зазначити два основ$
них напрямки роботи:

— перепідготовка фахівців, що
мають великий досвід практичної
роботи на підприємствах галузі, на$
вчання їхній роботі в нових еконо$
мічних умовах (маркетинг, менедж$
мент, робота із цінними паперами,
нове податкове законодавство й ін.);

навчання фахівців, що одержали
загальну освіту (економісти, фінан$
систи й ін.) і не мають досвіду прак$
тичної роботи на підприємствах лег$
кої промисловості, галузевій спе$
цифіці.

Така перепідготовка може
здійснюватися як у формі одержан$
ня другого утворення, так й у формі
курсів підвищення кваліфікації, які
можна й потрібно організувати на
базі Гуманітарного університету
"Запорзький інститут державного  та
муніципального управління".

Також необхідна організація й
регулярне проведення науково$
практичних семінарів по актуальних
проблемах галузі для керівників і
фахівців підприємств. Управлінням
промисловості, виробничої й науко$
во$технічної інфраструктури апара$
та губернатора та адміністрації За$
порізької області вже накопичений
певний досвід роботи в даному на$
прямку: ними був проведений ряд
семінарів для підприємств галузі із
проблем керування промисловими
підприємствами в сучасних умовах
господарювання. Такі форми на$
вчання необхідно розширювати. Се$
ред основних можливих тем семі$
нарів необхідно виділити наступні:

— нове в оподатковуванні, із за$
лученням фахівців податкової ін$
спекції;

— маркетинг, останні досліджен$
ня Запорізького й регіонального рин$
ків продукції легкої промисловості
й частки підприємств Запорізької
області на цьому ринку;

— вивчення сучасних методів
менеджменту й маркетингу на базі
передових підприємств галузі.

Проблема підготовки й підви$
щення кваліфікації робочих кадрів є
в цей час однією із ключових для роз$
витку підприємств легкої промисло$
вості області.

У рішенні даної проблеми необ$
хідна участь і самих підприємств, і

середньо$спеціальних навчальних
закладів, і обласного департаменту
утворення. Необхідно, у першу чер$
гу, відновити основні напрямки
підготовки фахівців галузі: взуттє$
виків, механіків, налагоджувачів
швейного встаткування, ткачів, зби$
рачів верху взуття. При цьому основ$
на перевага при зарахуванні в на$
вчальні заклади повинна надаватися
молодим людям, що пройшли служ$
бу в армії й уже свідомо вибирають
спеціальність.

Однією з форм підвищення ква$
ліфікації й підняття престижу робі$
тників кадрів на підприємствах лег$
кої промисловості може стати вве$
дення нових номінацій в обласний і
міський конкурси "Кращий за про$
фесією" ("Краща швачка", "Кращий
взуттєвик"). Все це буде додатковим
стимулом удосконалювання профес$
ійних навичок і відповідального відно$
шення до результатів своєї праці.

Підвищення кваліфікації інже$
нерно$технічних фахівців для
підприємств легкої промисловості
також необхідно організувати на
базі Гуманітарного університету
"Запорзький інститут державного  та
муніципального управління".

Серед загальекономічних умов,
що визначають динамічний розвиток
легкої промисловості, необхідно ви$
ділити розробку нормативно$право$
вих документів на рівні Уряду Украї$
ни, що створюють юридичну базу й
економічну зацікавленість підпри$
ємств й їхніх інвесторів у розвитку
даної галузі.

Незахищеність вітчизняного
ринку веде до потужної експансії
закордонних товаровиробників.
При цьому поряд із продукцією, що
є вкрай важливою для підтримання
робочого циклу українських під$
приємств, закуповується готова
продукція, для власного виробниц$
тва якої в країні є всі передумови:
потужності, сировина, трудові ре$
сурси.

Для захисту вітчизняних
підприємств легкої промисловості
державою повинні застосовувати$
ся такі ставки мит, які будуть стри$
муючим фактором великомасштаб$
ної інтервенції закордонних вироб$
ників на місцевий ринок, а також
сприяти імпорту сировини, матері$
алів й устаткування для заванта$
ження й розвитку національних
переробних сил, створенню робо$
чих місць, збільшенню оподаткову$
ваної бази. Такий підхід вимагає
розробки й прийняття законодав$
чих актів про промислову політику
України і її пріоритетів. І це особ$
ливо необхідно в період після всту$
пу України у СОТ.

Першочерговою мірою, спрямо$
ваною на підтримку вітчизняних ви$
робників, повинно стати скасування
сплати мит і ПДВ на ввіз сировини,
матеріалів, устаткування й запчас$

тин, не вироблених в Україні  в не$
обхідних обсягах.

До загального рішення даного
питання на регіональному рівні орга$
нам державної влади Запорізької
області необхідно зробити підтрим$
ку підприємствам області, що заку$
повують імпортну техніку.

В умовах різкого подорожчання
шкіряної сировини необхідно вста$
новити діючий контроль над ходом
його закупівлі в районах області.
Істотне скорочення придбання сиро$
вини за "чорний нал" не тільки знач$
но поліпшить постачання сировиною
переробних підприємств області, але
й дасть додаткові надходження в
бюджет за рахунок збільшення офі$
ційних оборотів і прибутків
підприємств, що займаються заготі$
влею сільськогосподарської про$
дукції.

Великим  пробілом у галузевій
структурі легкої промисловості об$
ласті є відсутність у цей час конку$
рентоздатної продукції взуттєвої
фабрики. У той час як обсяг ринку
взуття середнього якісного й ціново$
го рівня тільки в Запорізькій області
оцінюється приблизно в 1,4 млн пар
в рік.

З реалізацією запропонованих
заходів, спрямованих на розвиток
легкої промисловості Орловської
області, варто очікувати рішення
ряду важливих соціально$економіч$
них проблем галузі й області в ціло$
му (таблиця 17).

Питома вага легкої промисло$
вості в загальному обсязі промис$
лового виробництва області не
збільшиться до 2009 року, в зв'яз$
ку з кризовими явищами в світовій
та українській економіці. Випуск
виробів галузі різних асортимент$
них груп у разі подолання проявів
кризи  в економіці  та  залежно від
складної кон'юнктури ринку буде
щорічно збільшуватися на 12—15%,
результатом чого стане насичення
регіонального ринку текстильни$
ми, швейними, взуттєвими й інши$
ми товарами місцевого виробницт$
ва, а також значне задоволення
попиту на недорогі і якісні вироби
галузі. При цьому потреба у швей$
них виробах і взутті регіональних
підрозділів силових структур і
бюджетних організацій, а також
потреби в спецодязі, розташованих
на території Запорізької області
підприємств, будуть задоволені в
повному обсязі за рахунок про$
дукції місцевих виробників.

Істотне розширення асорти$
ментів що випускають тскстильньих
і швейньтх виробів створить стійку
конкуренцію імпортної продукції
на ринку текстильних і швейних
товарів.

Динамічний розвиток легкої
промисловості буде сприяти також
росту обсягів виробництва ряду су$
міжних галузей народного госпо$
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дарства, забезпечить розширення
їхньої діяльності, підвищить рівень
зайнятості населення й доходи бага$
тьох родин, створить додаткові або$
чие місця. Все це буде сприяти по$
повненню дохідної частини бюд$
жетів всіх рівнів.

ВИСНОВКИ
Варто зробити висновок, що про$

блеми, пов'язані з розвитком легкої
й текстильної промисловості Украї$
ни й області, виходять далеко за рам$
ки галузевих. Для їхнього рішення
необхідно стратегічне осмислення
ситуації, формування нових цілісних
підходів і методів аналізу.

Сформована ситуація в легкій
промисловості області виявила не$
обхідність великих структурних пе$
ретворень як у галузі, так й у вироб$
ництві в цілому, що вимагає значних
матеріальних витрат і часу. При цьо$
му необхідно термінологічно розрі$
зняти структурні перетворення й ре$
структуризацію.

У той час як структурні перетво$
рення (структурна перебудова) є
фундаментальними змінами в про$
порціях між галузями й виробницт$
вами, технологічними укладами як
способами виробництва матеріаль$
них благ, окремими виробництвами
й методами організації виробництва,
реструктуризація — лише інстру$
мент структурних перетворень, що в
основних своїх моментах полягає в
наступному:

— реструктуризації заборгова$
ності — погашенні, списанні,
відстрочці, розстрочці, продажі,
обміні, конвертації або інших проце$
дурах, так чи інакше пов'язаних зі
звільненням підприємства від погро$
зи банкрутства, хоча б тимчасово;

— реструктуризації активів під$
приємства:

1) формуванні системи керуван$
ня підприємством, орієнтованої на
функціонування в умовах ринку;

2) дробленні майнового комплек$
су на окремі підприємства; ліквідації
окремих нерентабельних вироб$
ництв;

3) продажу, здачі в оренду, пере$
дачі в заставу частини активів; уве$
денні виробничих потужностей;

4) придбанні, оренді встаткуван$

ня, освоєнні
нових техно$
логій; ство$
ренні ринко$
вої інфраст$
руктури, що
з а б е з п е ч у є
ліквідність ви$
робленої про$
дукції;

5) утворенні або входження у
фінансово$промислові об'єднання;

б) скороченні надлишкового пер$
соналу, перепідготовці або прийомі
нового персоналу;

7) звільненні підприємств від
змісту об'єктів соціальної й невироб$
ничої сфер.

Причинами кризового стану під$
приємств є не тільки складне фінан$
сове становище, недостатня захи$
щеність внутрішнього ринку, падін$
ня платоспроможного попиту насе$
лення, але й неконкурентоспро$
можний рівень продукції, слабкий
менеджмент керівників
підприємств, відсутність кадрів,
здатних провести адаптацію
підприємств до сучасних економіч$
них умов, повільні темпи структур$
ної перебудови як усередині
підприємств, так і галузі в цілому.

Серед найбільш характерних
проблем для підприємств даної га$
лузі можна виділити наступні:

— відсутність інформаційної
бази про товарні ринки на федераль$
ному й регіональному рівнях;

— низькі розміри статутного ка$
піталу акціонерних товариств;

— відсутність єдності підпри$
ємств як майнових комплексів;

— деформована структура вит$
рат виробництва внаслідок відсут$
ності достовірної інформації про
фінансово$економічне положення
підприємств для акціонерів, потен$
ційних інвесторів і кредиторів, а та$
кож для органів виконавчої влади;

— незатребуваність на ринку ви$
робленої підприємствами товарної
маси, неконкурентоздатність про$
дукції в порівнянні з аналогами за$
кордонних товаровиробників;

— слабке знання ринкової кон'$
юнктури;

— відсутність стратегічного пла$
нування;

— фізичне й моральне зношуван$
ня більшої частини активів підпри$
ємств.

У зв'язку із цим особливу гостро$
ту здобуває питання розробки про$
грами реформування підприємств
текстильної й легкої промисловості
спрямованої, у першу чергу, на
здійснення економічних, технічних,

соціальних й організаційних заходів,
що сприяють підвищенню ефектив$
ності підприємств галузі в цілому,
стабілізації виробництва й наступно$
го його росту.

Ряд з перерахованих методів,
наприклад дроблення підприємств,
скорочення чисельності працюючих
широко використовувалися на по$
чатку економічних перетворень і за$
рекомендували себе як низькоефек$
тивні. Потенціал багатьох, таких як
створення мобільних інтегрованих
утворень, відновлення виробничих
потужностей поки ще не розкриті
повною мірою.

Адміністрацією Запорізької об$
ласті реалізується ряд заходів щодо
подолання сформованих негативних
тенденцій, здійснюється ряд програм,
орієнтованих на залучення в регіон
економічно активних суб'єктів, по$
ліпшення інвестиційного клімату,
створення основ соціально орієнто$
ваної ринкової економіки.

Найбільш пріоритетними на$
прямками розвитку легкої промис$
ловості Запорізької області на най$
ближчу й середньострокову перс$
пективу є: удосконалення технології
виробництва; скорочення собівар$
тості продукції; розширення вироб$
ничої бази зберігання; розширення
номенклатури й асортиментів то$
варів; підвищення якості й конкурен$
тоздатності продукції.
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Таблиця 1. Прогноз розвитку легкої промисловості
Запорізької області на 2009 р.

  2005 . 2009 .
    

   
0,4% 0,4% 

   
    

0 4,1 .. 
 2005-2009 . 

   
    

0 0,5 .. 
 2005-2009 . 


